Oświadczenie o ochronie danych osobowych w witrynie internetowej
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy o
najważniejszych aspektach przetwarzania danych podczas korzystania z witryny. Korzystając
z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w sposób
określony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Dzienniki serwera
Twój adres IP wraz z innymi danymi jest przesyłany do serwera przy każdej wizycie w naszej
witrynie internetowej. Jest to konieczne z przyczyn technicznych w celu przesłania odpowiedzi
serwera do użytkownika. Użytkownik otrzymuje ten adres IP od dostawcy usług internetowych
zaraz po połączeniu się z Internetem. Następnie przez pewien czas dostawca usług może
śledzić, który adres IP był używany przez użytkownika w określonym dniu. Twoją tożsamość
można przynajmniej teoretycznie ustalić na podstawie zapytania dostawcy usług.
Zapisywane są dzienniki serwera (adres IP i dodatkowe dane takie jak data, godzina żądania,
nazwa i adres URL żądanego pliku, wielkość przesyłanych danych, powiadomienie o
zatwierdzeniu zgłoszenia, dane identyfikacyjne dotyczące używanej przeglądarki i systemu
operacyjnego, a także w przypadku dostępu przez link, witryna internetowa, z której uzyskano
dostęp) w celu przetestowania bezpieczeństwa systemu, obrony i śledzenia ataków hakerów,
a także do optymalizacji witryny internetowej. Przegląd dzienników serwera ma miejsce tylko
wtedy, gdy jest to wymagane, lub w podejrzanych przypadkach. Ujawnienie danych organom
ścigania ma miejsce jedynie w przypadku ataku hakerów. Nie ujawnia się ich osobom trzecim.
Dane nie są przechowywane w sposób trwały i są usuwane po upływie 6 miesięcy.
Pliki cookie
Używamy plików cookie w celu optymalizacji obsługi oraz poznania sposobu korzystania z
naszej witryny internetowej.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki internetowej i
przechowywane lokalnie na komputerze. Z jednej strony pliki te kontrolują wygląd i działanie
witryny internetowej. Z drugiej strony są one umieszczane w celu uzyskania użytecznych
informacji na temat korzystania z naszych witryn internetowych. Niektóre pliki cookie są
przechowywane tylko tymczasowo i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie
(tak zwane "trwałe pliki cookie") są przechowywane przez dłuższy czas lub na stałe bądź do
daty wygaśnięcia lub czasu ręcznego usunięcia z pamięci podręcznej przeglądarki.
Okres ważności używanych plików cookie wynosi do dwóch lat, o ile specjalne opisy plików
cookie nie stanowią inaczej. Po tym okresie pliki cookie zostaną automatycznie usunięte.
Niezależnie od tego pliki cookie można w każdej chwili usunąć ręcznie.
W nowoczesnych przeglądarkach internetowych możliwe jest dostosowanie sposobny
korzystania z plików cookie we własnej przeglądarce, np. w menu „Oświadczenie o
bezpieczeństwie/prywatności” (w zależności od producenta). Można korzystać z różnych
ustawień bezpieczeństwa, na przykład możliwość wyświetlania ostrzeżeń, gdy przeglądarka
otrzymuje prośbę o zapisanie plików cookie. Możliwe jest również ograniczenie akceptacji i
przechowywania ciasteczek w całości lub w części. W wielu przeglądarkach dostępne są
również rozszerzenia (add-on), za pomocą których można odrzucać poszczególne pliki cookie.
Mogą jednak w związku z tym pojawić się komunikaty o błędach.
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia
przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku użytkownik może nie
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mieć możliwości w pełni korzystać z wszystkich funkcji danej witryny internetowej.
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługa analiz Google Analytics świadczonej przez
firmę Google, Inc. ("Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików
tekstowych umieszczanych na komputerze w celu ułatwienia analizowania sposobu
korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat
korzystania z witryny internetowej (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i
przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google
będzie używać tych informacji w celu oceny korzystania z witryny internetowej, opracowywania
raportów dotyczących aktywności dla operatorów witryn oraz dostarczania operatorom witryn
innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu. Firma Google może
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub
jeśli te dane są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie firmy Google. Firma Google nie
będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie
danymi. Użytkownik może zrezygnować z instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie
ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z
wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej,
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób i w
celach określonych powyżej. Warunki świadczenia usług Google Analytics
Wtyczki
Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek/funkcji portali społecznościowych Facebook,
Twitter i LinkedIn. Ze względu na ochronę danych, są one domyślnie wyłączone i muszą być
wyraźnie aktywowane przez użytkownika w przypadku użycia. Przed aktywacją należy
zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi dostawcy usług:
Facebook
Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych portalu
społecznościowego Facebook obsługiwanego przez firmę Facebook Inc., 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Po aktywacji wtyczki nawiązywane jest
bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje
informacje o tym, że użytkownik odwiedziła naszą witrynę internetową wraz z jego adresem
IP. Klikając przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto
na Facebooku, może wysłać link do naszych stron na swój profil na Facebooku. W rezultacie
Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do jego konta użytkownika.
Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na
temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji
można
znaleźć
w
Polityce
Prywatności
Facebooka
na
stronie
http://www.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał
Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się
ze swojego konta użytkownika na Facebooku.
Twitter
Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych portalu
społecznościowego Twitter obsługiwanego przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji „Retweetuj”,
odwiedzane witryny internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i są ujawniane
innym użytkownikom. W ten sposób dane są również przekazywane do serwisu Twitter.
Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na
temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w treści oświadczenia o ochronie danych osobowych
serwisu Twitter na stronie http://twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych osobowych
można zmienić w serwisie Twitter w ustawieniach konta.
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LinkedIn
Niniejsza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych portalu
społecznościowego LinkedIn, obsługiwanego przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited
Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Gdy odwiedzasz w naszej witrynie internetowej
stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami
serwisu LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez LinkedIn bezpośrednio do
przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Integracja zapewnia serwisowi LinkedIn informacje o
tym, że Twoja przeglądarka odwiedziła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie
masz konta użytkownika w serwisie LinkedIn lub nie zalogowano się do serwisu LinkedIn. Te
informacje (w tym Twój adres IP) są przekazywane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na
serwer LinkedIn w Irlandii oraz są tam zapisywane. Jeśli zalogowano się do serwisu LinkedIn,
serwis LinkedIn może natychmiast powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie internetowej z
Twoim kontem użytkownika LinkedIn. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez
kliknięcie przycisku „LinkedIn”, odpowiednie informacje są również przekazywane
bezpośrednio do serwera LinkedIn i tam zapisywane. Informacje te zostaną również
opublikowane na Twoim koncie LinkedIn i tam wyświetlone Twoim kontaktom. Zwracamy
uwagę, że jako dostawca witryny internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści
przesyłanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis LinkedIn. Szczegółowe informacje
na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania
ich przez serwis LinkedIn, a także praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości
ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w Polityce Prywatności serwisu LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.
Jeśli
nie chcesz, aby LinkedIn kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika
LinkedIn, wyloguj się z konta użytkownika LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony
internetowej. Można również całkowicie zablokować wczytywanie wtyczek LinkedIn z
dodatkami dla przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net).
Formularz kontaktowy
W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza
kontaktowego (minimalne) informacje podane w celu rozpatrzenia zapytania oraz
ewentualnych pytań uzupełniających będą przechowywane i w razie potrzeby przekazywane
spółkom stowarzyszonym Greiner Packaging Group.
Podania
W przypadku podań składanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w
witrynie internetowej (minimalne) informacje podane w celu rozpatrzenia podania oraz
ewentualnych pytań uzupełniających lub rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej będą
przechowywane i przekazywane odpowiedniemu pracownikowi działu kadr lub potencjalnemu
przełożonemu. Osoby te mogą się z Tobą skontaktować w tej sprawie.
Współpracujący partnerzy
Partnerzy współpracujący z nami częściowo uczestniczą w realizacji naszych usług, np. w
zakresie rozwoju, utrzymania i obsługi naszej witryny internetowej. Współpracujemy wyłącznie
z partnerami, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych
użytkowników.
Prawa użytkownika
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługują
następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Greiner:
prawo dostępu (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art.
18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 R
RODO) i prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
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W tych sprawach należy się z nami skontaktować za pomocą danych przedstawionych
poniżej.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo o ochronie
danych, lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w jakikolwiek inny sposób
naruszone, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W
przypadku Polski jest to polski urząd ochrony danych. Organy nadzoru poszczególnych państw
członkowskich UE są wyszczególnione tutaj.
Dane kontaktowe
W celu dochodzenia wyżej wymienionych praw lub w przypadku pytań lub uwag dotyczących
przepisów o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt na adres podany poniżej:
Greiner Packaging Sp. z o.o., Al. XX-lecia 54, 96-515 Teresin, Polska
Tel.: +48 46 861 30 40,

lub pocztą elektroniczną na adres: dataprotection.teresin@greiner-gpi.com
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności w celu
reagowania na zmiany sytuacji prawnej lub zmiany w zakresie usług lub przetwarzania danych.
Zwracamy się do użytkowników z prośbą o regularne sprawdzanie treści oświadczenia o
ochronie danych.
Wersja 05/2018
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